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ሰኔ 24 ቀን 2011 ዓም(01-07-2019) 

ሰሞኑን በአገራችን በኢትዮጵያ የተፈጠረውን ሁኔታ በሚመለከት ከኢትዮጵያ ክፍላተሃገር 
ህብረት የተሰጠ መግለጫ 

ሰሞኑን በባሕርዳር ከተማ የአንድ የኢሕአዴግ አባል በሆነው የአማራ ክልል አስተዳደር(አዴፓ) ድርጅት አባላት 
መካከል  አለመግባባት ተፈጥሮ የክልሉ አመራር አባላት ተገደሉ የሚለውን ዜና ተከትሎ ምክንያቱና ትስስሩ 
በግልጽ ባልታወቀው አዲስ አበባ ላይ ተፈጸመ የተባለው የሁለት ጄኔራሎች ግድያ  መላውን  የኢትዮጵያ ሕዝብ 
ያሳዘነና ስጋትም ላይ የጣለ ክስተት ነው።በተለይም በአማራው ማህበረሰብ ላይ ከፍተኛ ሽብርን ፈጥሯል።ሁኔታው 
ከመንግሥት ግልበጣ ሙከራ ጋር የተያያዘ ነው ከሚለው የመንግሥት መግለጫ ጋር  በተያያዘ ጥርጣሬ በመላ 
አገሪቱ በተለይም በአማራው ክልልና በአዲስ አበባ  ብዙ ሰዎች በመሳደድ፣በመታሰርና በመዋከብ ላይ መሆናቸው 
ታውቋል። 

የኢትዮጵያ ክፍላተሃገር ሕብረት በዚህ አሳዛኝና አስከፊ ግጭት  ህይወታቸውን ላጡት ወገኖቻችን ጥልቅ ሃዘኑን 
እዬገለጸ፣ለቤተሰቦቻቸውና ለመላው ማህበረሰብ መጽናናትን ይመኛል። 

በተለይም ድርጊቱ የለውጥ ሂደቱን በሚቃወሙና በሚደግፉ የአማራው ተወላጆች መካከል የተፈጸመ አድርጎ 
ማቅረቡ የአማራውን ሕዝብ ለመብቱ መከበር የሚያደርገውን ትግል አኮስሶና ክዶ  በጠላትነት እንደመፈረጅና 
ለጥቃት ሰለባ ለማድረግ እንዲሁም አንድነቱን ለማፈራረስ የታቀደ ሴራ እንዲመስል አድርጎታል። 

የአማራ ማህበረሰብ የኢትዮጵያ አንድነትና ልዑላዊነት፣የሕዝቧ በባህልና በእምነት እንዲሁም በጋብቻ የቤተሰብነት 
ሐረግ የጸና ትስስር ፣የሁሉም ዜጋ እኩልነት እንዲከበርና ማህበራዊ ፍትሕ እንዲሰፍን ውድ ህይወቱን እዬገበረ 
ወደር የሌለው መስዋዕትነት ከፍሏል።ይህ ማህበረሰብ ለሃገሩና ለወገኑ ነጻነት ከፍተኛ ዋጋ የከፈለ ሆኖ ሳለ፣ላለፉት 
ሃምሳ ዓመታት ሥልጣን የጨበጡ የደርግና የወያኔ ገዥዎች  ፊውዳል፣ከበርቴ፣ነፍጠኛ በሚል የስም ጥላሸት  
ተፈርጆ የቀይ ሽብርና የአፈና ኢላማ እንዲሆን፣ የቀሩት ወገኖቹ  በጠላትነት እንዲያጠቁትና እንዲርቁት ሆኖ 
ኖሯል። 

 

የአማራ ማህበረሰብ እንደተቀሩት  የኢትዮጵያ ማህበረሰቦች ከአንድ ዓመት በፊት የተከናወነውን የመሪዎች 
ልውውጥና የዶር አብይ አህመድን የሚጥም አቀራረብ በቀና ተመልክቶ ብሩህ ቀን ይወጣልናል ብሎ ተስፋ 
በማድረግ ደግፎ ነበር።ዳሩ ግን ይህ ተስፋ አንድ ዓመት ሳይሞላው ደስታውና እልልታው ወደሃዘንና ለቅሶ 
ተለውጦ  ለእልቂትና መፈናቀል ተጋልጧል። 

በቅርቡ በአማራው ክልል ለተከሰተውም አሳዛኝ ድርጊትም ሆነ ላለፉት 28 ዓመታት ሕዝብ ለሕዝብ ሲጋጭ 
ለኖረበት ችግር ዋና መንስኤው በሃገራችን የሰፈነው ጎሳና ቋንቋ መሰረት አድርጎ በክልል የተዋቀረው ሕዝቡ 
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የሚጠላውና የሚታገለው አስተዳደርና የዚያው ስርዓት መከላከያ የሆነው ሕዝብ ያልተሳተፈበትና ያልተቀበለው  
”ሕገ-መንግሥት” መሆኑን የሚክድ የለም። 

በቋንቋና ጎሳ ላይ የተመሰረተ ስርዓት ሕዝብ የሚያጫርስና አገር የሚያፈርስ መሆኑን በሌሎች አገሮች ላይ 
በተደጋጋሚ ያዬነው ሲሆን በአገራችንም ተመሳሳይ አቅጣጫ እዬያዘ መምጣቱ የሚካድ አይደለም።በመሆኑም የባሰ 
ችግር ከመፈጠሩ በፊት ባለው ጎሰኛ ስርዓት ምትክ  በሕዝቡ ፍላጎትና ተሳትፎ በረቀቀ ሕገ-መንግሥት የሚመራ 
ሕዝብ የመረጠውና ኢትዮጵያዊነትን መመሪያው ያደረገ መንግሥትና አሁን ባለው በክልል አስተዳደር ምትክ 
ኗሪው ሕዝብ ሳይበጠር  በቀጥታ የሚሳተፍበት የክፍላተሃገር አስተዳደር  ስርዓት መመሥረት ብቸኛው አማራጭ 
ነው እንላለን።ይህ የክፍላተሃገር አወቃቀር አገራችንና ሕዝቧ በሰላም የኖሩበት በታሪካችን የተረጋገጠ አወቃቀር 
እንጂ “ብሔር-  ብሔረሰብ” እንደሚባለው ከሌሎች የተዋስነው አገራዊ አወቃቀር አይደለም። 

በሰሞኑ ቀውስና የአገራችንን ጉዳይ በሚመለከት የሚከተሉትን አስተያዬቶችና ጥያቄዎች እናቀርባለን 

1 ሰሞኑን ለተፈጠረው ግጭት መንስኤና በሕዝብ ላይ ያስከተለውን ጉዳት የሚመረምር፣ለቀውሱ ተጠያቂ የሆኑትን 
አበጥሮ በማውጣት ለሕግ እንዲቀርቡ የሚያደርግ፣ መንግሥትን ያላካተተ ገለልተኛ አካል እንዲቋቋምና ውጤቱ 
በአስቼኳይ ለሕዝብ ይፋ እንዲደረግ፣ 

2 በአገራችን በተደጋጋሚ የሚከሰቱ ግጭቶች እና ከዚያም ጋር ተያይዞ የሚደርሰውን እልቂትና መፈናቀልን 
ለማሶገድ በሚካሄዱ ብሔራዊ የውይይት መድረኮች የክፍላተሃገራዊ አስተዳደር አወቃቀር እንደ አንድ አማራጭ 
ሆኖ እንዲቀርብ፣ብሎም እንግዳ ለሚሆንበት ለወጣቱ ትውልድ የታሪክ ግንዛቤ እንዲሰጠው፣       

3 ግጭቱን ተከትሎ በአማራው ማህበረሰብ ተወላጆች ላይ ያነጣጠረው ዘመቻ፣ማሳደድ፣ማሰርና ወከባ ባስቼኳይ 
እንዲቆም 

4 ጠ/ሚኒስትር አብይ አህመድ በዛሬው ዕለት በኢሕአዴግ ፓርላማ ላይ ቀርበው ባሰሙት ንግግር ሥልጣን ላይ 
ከወጡ ጀምሮ የተደረገባቸውን ተቃውሞ፣የሕዝብ ጥያቄ ፣ወንጀለኞችና ነውጠኞች የፈጸሙትን የዘረፋና የሽብር 
ተግባር፣እንዲሁም የቡራዩ ወታደሮች ቤተመንግሥቱን የመዳፈራቸውን ትዕይንት በአንድ ጆንያ ውስጥ ጠቅልለው 
ከሰሞኑ የባሕርዳሩ ቀውስ ጋር በማያያዝ “የመንግሥት ግልበጣ”የድምር ውጤት ነው  ብለው መደምደማቸው 
ሕዝብ የሚያቀርበውን የመብት ጥያቄ የሚያኮስስና ጠያቂውን በምክንያት ጸጥ ለማሰኘት የታቀደ  ዛቻ የተላበሰው 
አባባላቸው በማስረጃ እንዲቀርብ፣አለያም በአፍ ወለምታም ከሆነ ይቅርታ እንዲጠይቁ  

5  የሃገር ሽማግሌዎች ፣ማህበራዊ ድርጅቶች፣የሃይማኖት ተቋማትና ሌሎችም በጎ አድራጊዎች በተፈጠረው ችግር 
የተጎዱትን ቤተሰቦች በማጽናናት፣ሕዝቡን በማረጋጋትና መንግሥትም ሲሳሳት በመገሰጽ ሰላም እንዲሰፍን እጅ 
ለእጅ ተያይዘው እንዲሰሩ እንጠይቃለን 

6 በአገራችን የሚካሄደው የቡድኖችና በክልል ሰላምና አስከባሪ ሽፋን የሚደረገው የመሳሪያ ዝውውርና የጦር 
ሃይል ግንባታ ፉክክር ለወደፊቱ አደጋ ዝግጅት ስለሆነ መንግሥት ቁጥጥር እንዲያደርግና ትጥቅ እንዲያስፈታ፣ 
የክልል ጦርና ሰላም አስከባሪ የሚባለው ሃይል ተወግዶ በብሔራዊ የመከላከያና  የፖሊስ ተቋም እንዲተካ 
እንጠይቃለን። 

 

ኢትዮጵያ በአንድነትና በነጻነት ለዘላለም ትኑር! 

የኢትዮጵያ ክፍላተ ሃገር ህብረት   

      


